NYHEDSBREV Religionspædagogik
Kære kolleger,
Der forbeholdes ret til ændringer…! Sådan må jeg nok hellere begynde mit nyhedsbrev denne gang, selvom vi for længst
har vænnet os til ændringer, udskydelser, omdannelser osv. Men det skal jo heldigvis ikke forhindre os i håbefuldt at
lægge planer for fremtiden.
Her nedenfor har jeg samlet en blanding af kursustilbud, online-materialer og meddelelser, som jeg håber, I vil finde
nyttige.

I FORHOLD TIL FJERNUNDERVISNING…
… vil jeg fortsat anbefale jer at søge inspiration, hjælp og idéer hos
Konfirmandcenter der utrætteligt slider for at finde gode og nemme
løsninger for os, der lige nu kæmper med at få fjernundervisningen til
at give mening. Det gør en stor forskel for konfirmanderne, at vi holder
fast i dem i denne tid – uanset hvor lidt eller hvor meget, det så bliver
til fra gang til gang – og der er masser af hjælp til onlinemøder,
undervisning med videoer og hjemmeopgaver og hvad man ellers kan
fylde undervisningen med. Så tilmeld jer nyhedsbrevet, eller hold selv
øje med deres opdateringer på https://www.konfirmandcenter.dk/.
Jeg vil også anbefale det seneste nummer af Kirken Underviser, der netop handler om kirkens undervisning i en
coronatid. Den kan læses her: https://readymag.com/u93070907/2448957/
Vær i øvrigt opmærksomme på GDPR –regler i forbindelse med onlineundervisning. Retningslinjerne er sendt ud, men
I kan også orientere jer her: https://www.fyensstift.dk/biskoppen/vejledninger/online-konfirmandundervisning.

KONFIRMANDTRÆF
Vi havde jo lovet jer et onlineforløb som erstatning for konfirmandtræffet… Et spændende videobaseret
undervisningsforløb med øvelser, opgaver og andet godt, som man som hold kunne hygge sig med hjemme i
konfirmandstuerne. Planerne var store og alt var forberedt, men desværre blev optagelserne umuliggjort i 11. time, da
forsamlingsforbuddet blev kraftigt beskåret. Derfor har det ikke været muligt at lave forløbet, som vi havde håbet, og I
må i stedet væbne jer med tålmodighed og glædelig forventning om næste års konfirmandtræf, hvor vi forhåbentligt
kan mødes på vanlig vis.
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KONFIRMANDAKTION
Konfirmand Aktion der normalt tilbyder besøg i konfirmandstuerne med globale
fortællere, er som så mange andre udfordret af corona. Derfor har de nu lavet
forskellige bud på temaer og videoer, der kan bruges i onlineundervisningen. Noget
af det kræver lidt ”oversættelse” synes jeg, mens andre videoer er lige til at bruge.
I kan læse/se mere her: https://danmission.org/konf/

MIND U
En anden organisation, der også normalt tilbyder besøg og samtale i forbindelse med konfirmandundervisningen er
MindU, der hører under fællesorganisationen, Det Sociale Netværk. Også de har nu udviklet en onlineversion af deres
besøg, udformet som et zoom-møde. Jeg har vedhæftet deres henvendelse til mailen, hvor I kan læse mere om tilbuddet
samt hvordan I kontakter dem, hvis det har interesse.

SPECIALPÆDAGOGISK GRUNDKURSUS PÅ FUV
Jeg vil også gøre opmærksom på, at der i august 2021 udbydes et kursus i undervisning af minikonfirmander og
konfirmander med særlige behov. Ugekursets målgruppe er præster, der har fået tildelt et konfirmandhold eller
børnekonfirmandundervisningshold med særlige behov og derfor har brug for en faglig efteruddannelse, jf.
Biskoppernes Vejledning til konfirmation og børnekonfirmandundervisning. Kurset beskrives således:
Giv specialpædagogikken et trin op
Hvordan laver man relevant og målrettet undervisning til minikonfirmander og konfirmander i specialklasser? Hvad
ligger der bag diagnoser som ADHD, ASF, Downs syndrom, og hvad betyder de i et pædagogisk perspektiv? Hvilket
pædagogisk stillads kan støtte specialundervisningen? Hvad er der af materialer og netværk, som kan vejlede og
inspirere. Kort sagt: dette er et grundkursus for præster og andre, der underviser specialklasser i kirkeligt regi.
Læs mere her: https://www.fkuv.dk/kursusprogram/kursus/2383

WORKSHOP OM SJÆLESORG FOR BØRN OG UNGE I SORG
Workshoppen med Elisabeth Rokkjær Hammer, der skulle have fundet sted onsdag d. 10. marts 2021 kl. 10.00 – 12.30
er udskudt til efteråret pga. restriktioner. Jeg giver besked, så snart vi har en ny dato.
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SALMESANG MED KONFIRMANDER
Syng med! Det er overskriften på årets religionspædagogiske
kursus fra FUV, der giver inspiration til salmesang med
konfirmander.
En ikke uvæsentlig del af konfirmationsforberedelsen består i at
synge salmer. For mange konfirmander er det en genre, de ikke
er fortrolige med og som kan synes fremmed. Men hvis
salmerne formidles på en vedkommende og anderledes måde,
vil det kunne åbne ind til en ny erfaringsverden. Når
konfirmander synger sammen, kan de opleve et fællesskab, hvor de for et øjeblik har et fælles sprog.
Kurset vil præsentere ideer til, hvordan man med forskellige aktiviteter og bodypercussion (brug af kroppen som et
instrument) kan arbejde med salmerne på en mere kropslig måde. Dagen varetages af Christine Toft Kristensen, der er
ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole.
Hun har gennem mange år arbejdet med formidling af salmer til blandt andre konfirmander, ligesom hun underviser i
at synge salmer med konfirmander på pastoralseminarierne.
Kurset finder sted i Ringe Kirkes sognegård d. 26. maj kl. 10-14 og er henvendt til både præster, organister,
musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere. Der opfordres til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får
fælles ny viden og redskaber med hjem.
Jeg har vedhæftet en invitation til mailen, som I kan sende videre til andre interesserede medarbejdere. Tilmeld jer via
mail til huh@km.dk.

BOGANMELDELSER
Sidst, men bestemt ikke mindst, er der nye boganmeldelser og
anbefalinger på stiftets hjemmeside, som man kan lade sig inspirere af.
Det drejer sig om så forskellige emner som eksistentiel homiletik,
forfulgte kristne, andagtsstykker, den gudløse verden og 40 forretter til
fasten! Velbekomme!
https://www.fyensstift.dk/publikationer-ogmaterialer/anmeldelser/boeger

De bedste hilsner fra
Hanne Uhre Hansen

Hanne Uhre Hansen, Religionspædagogisk konsulent i Fyens Stift
Mail: huh@km.dk – tlf: 30 44 09 51

